Lista de Material Escolar - 2022
Educação Infantil - 2ª Etapa Pré-Escola
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA
Qtd.

Descrição

01

Bloco de creative paper

01

Bloco de papel desenho A4 180 g/m²

01

Caixa de giz de cera com 12 cores

01

Caixa de pintura a dedo com 12 cores

01

Caixa de tinta plástica em bisnaga

01

Camiseta branca, sem estampa, em um tamanho
maior do que a criança utiliza normalmente, para
pintura

01

Durex colorido

01

Durex largo

01

Folha de papel craft pardo

10

Folhas color set colorido tamanho ofício

04

Folhas de EVA, sendo 2 cores diversas e 2 glitter

04

Folhas de papel cartão tamanho A4 com cores
variadas

02

Qtd.

Descrição

02

Potinhos de glitter em pó cores variadas

02

Potinhos de lantejoula cores variadas

02

Rolos de papel crepom (Amarelo, azul, vermelho ou

01

Tesoura sem ponta

INÍCIO DAS AULAS: 22/01/2020
verde)
03 m

TNT azul

01

Tubo de cola líquida (110g)

03

Tubos de cola em bastão

03

Tubos de cola quente (grosso)

01m

Pl stico transparente (forrar a mesa)

03

Potes grandes de massa de modelar

MATERIAL PARA MOCHILA
01

Álcool em Gel

01

Apontador com depósito

02

Borrachas macias

Folhas de papel cartão tamanho cartolina preta

01

Caixa de lápis de cor com 12 cores

10

Folhas de papel dobradura of cio-colorido

01

Conjunto de canetas hidrográ cas 12 cores

250

Folhas de papel Sul te A4, branco

01

Creme dental

01

Jogo pedagógico com letras e números

01

Escova de dente com protetor (capa)

01

Livro de história (infantil)

01

Estojo com 3 compartimentos

01

Pacote de bexiga nº 09 dourada e prata

01

Estojo para colocar os objetos de higiene pessoal

02

Pacotes de palito de sorvete

01

Garrafa de água

01

Pasta com trilho transparente com 10 saquinhos

01

Lápis gra te

01

Pasta tipo polionda, vermelha e na

02

Pacotes de lenços umedecidos

01

Pincel chato nº 14

Todo material escolar deverá estar identi cado com nome completo e turma. O mesmo deverá ser entregue
na reunião de apresentação:
21/01/2022 – 2ª Etapa A (manhã) às 19h
20/01/2022 – 2ª Etapa B (tarde) às 19h
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INÍCIO DAS AULAS: 25/01/2022

Caderno caligra a universitário capa dura 96 s
79156 Spiral PT 1 UN

Marca: Spiral

Caderno universitário capa dura 96 s
quadriculado 1x1cm 61052 Spiral PT 1 UN

Marca: Spiral

CALIGRAFIA

QUADRICULADO

LIVROS
Bimestre

Capa

1º

Titulo

Editora

O MONSTRO DAS CORES – Anna Llenas

Aletria

O monstro das cores não sabe o que se passa com ele. Fez uma
bagunça com suas emoções e agora precisa desembolar tudo. ... A
história estimula as crianças a identi car as diferentes emoções que
sentem, como alegria, tristeza, raiva, medo e calma, através de cores.
2º

ENTRE NUVENS – André Neves

Brinque-Book

Essa é a história de uma menina que sonhava em ser como um pássaro
para poder ter uma nuvem só para ela. “Ela pensava: ‘Lá em cima,
alguma coisa existe. Deuses, fadas, anjos ou gente de verdade’.”
Porém, na cidade em que vivia, ninguém tinha tempo para sonhar. A
menina resolve subir na montanha mais alta daquele lugar para poder
pegar uma nuvem. Nessa montanha vivia um menino. Ele não achava a
menor graça em olhar o céu, mas achava o sorriso da menina a coisa
mais bela do mundo. E para vê-la sorrir para sempre, ele deu o melhor
presente que ela poderia imaginar...
3º

A CESTA DA DONA MARICOTA – Tatiana Belinky

Paulinas

Em deliciosos versos e rimas, os alimentos que compõem a cesta de
Dona Maricota chegam da feira e iniciam uma gostosa provocação,
enumerando as vantagens nutritivas de se comer, verduras, frutas e
legumes.

4º

MENINA BONITA DO LAÇO DE FITA – Ana Maria Machado
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Conta a historia de um coelhinho bem branquinho que faz de tudo para
car pretinho como aquela menina do laço de ta que ele acha linda.
Depois de várias tentativas e frustrações, a mãe da menina explica ao
coelho que ele não conseguirá mudar sua cor. Porém, o coelho conhece
uma coelha bem pretinha, por quem ele se apaixona. Eles têm vários
lhotinhos, inclusive uma coelhinha pretinha!
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CADERNOS

Ática

Líder em Mim (Socioemocional)

Este material estará disponível no link: www.livrofacil.net/#domussapiens-sp
No site, quando solicitado, utilize o código Domus@ para ter acesso.

UNIFORME DO COLÉGIO – USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO
Ciclo

Peças - Verão

Peças - Inverno

Ed. Infantil

Bermuda, short saia, camiseta com manga, Calça, camiseta manga curta/longa, moletom, jaqueta,
regata e machão.
segunda pele branca e legging

LOCAIS DE VENDAS
HDION CONFECÇÕES
Rua Maestro Frederico Nano, 456 – Vila Progresso – Jundiaí-SP
Telefones: 4526-1783 – 99532-5267
CONFECÇÃO COCO LOCO UNIFORMES
Rua do Retiro, 556 – Anhangabaú – Jundiaí-SP
Telefones: 4586-8980 - 4586-8981

